
Wypadek samochodowy  w innym państwie UE 

  

Trybunał Europejski ( Az.: C-436/06) potwierdził    właściwość miejscową sądów państwa 

miejsca zamieszkania poszkodowanego dla likwidacji szkody powypadkowej. Polepszyło to 

znacznie pozycję poszkodowanego, który nie musi dochodzić swoich roszczeń 

odszkodowawczych w innym państwie unijnym. Sądy stosują w takich przypadkach prawo 

materialne np. polskie albo francuskie, które reguluje sposób i zakres likwidacji szkody. Np. 

prawo polskie nie przewiduje zwrotu kosztów adwokata, co powoduje że niemiecki sąd nie 

może ich zasądzić. 
 

 Do procesu stosuje jednak niemiecki kodeks postępowania cywilnego. 
 

Ważny jest przy tym § 287 niem. Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje 

ułatwienie udowodnienia powstałej szkody.  

  

Wniesienie pozwu do sądu miejsca zamieszkania poszkodowanego dopuszczalne jest tylko 

wtedy, jeżeli państwo miejsca wypadku zna bezpośrednie roszczenie przeciwko 

ubezpieczeniu przeciwnika wypadku. 
 

Oznacza to, że poszkodowany musi mieć możliwość na podstawie prawa państwa, w którym 

zdarzył się  wypadek samochodowy, do bezpośredniego zaskarżenia przed sądem 

ubezpieczenia przeciwnika wypadku. 

  

Osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą a pracownik 

  

Rozgraniczenie tych działalności może być w praktyce problematyczne. 

Niemiecki Kodeks socjalny przewiduje w § 7a SGB IV tzw. Statusfeststellugsverfaheren. O 

co tutaj chodzi ? Jest to postępowanie prowadzone przez ubezpieczenie rentowe ( (Deutsche 

Rentenversicherung Bund)  w celu ustalenia właściwości wykonywanej pracy, a więc 

samodzielna czy zależna. Postępowanie może być wszczęte m.in. na wniosek 

pracodawcy/zamawiającego w umowie  o dzieło albo pracownika/ przyjmującego 

zamówienie w umowie o dzieło. Od decyzji ubezpieczenia rentowego przysługuje odwołanie 

( Widerspruch)., który ma skutek zawieszający, co powoduje że obowiązek płacenia składek 

na ubezpieczenie społeczne przynajmniej do dalszej decyzji jest zawieszony.  
  

Dodatek do testamentu musi być też podpisany 

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem 

ręcznym i go podpisze. Brak daty nie ma znaczenia dla jego ważności. 
 

Dalsze dopiski już po podpisie, są tylko wtedy ważne , jeżeli spadkodawca je jeszcze raz 

podpisze, Bark podpisu prowadzi do nieważności dodatków do testamentu ( 

Oberlandesgericht Munchen, Az.:31 Wx 298/11) 

 


